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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Γνωµοδότηση επί ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 
πολεοδοµικής µελέτης «Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση-
Πράξη εφαρµογής της βιοµηχανικής-βιοτεχνικής περιοχής 
∆ήµου Καλυβίων Θορικού. 

37 Κατά πλειοψηφία συµφωνεί µε την γνωµοδότηση του µελετητή και της 
διευθύνουσας υπηρεσίας σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα και όσον αφορά 
τις ενστάσεις που ζητούν την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3982/11 προτείνεται 
η προσαρµογή της µελέτης στις προδιαγραφές σύνταξης πολεοδοµικών 
µελετών για επιχειρηµατικά πάρκα. Θα απαιτηθεί ιδιαίτερη απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για την υπαγωγή του ΒΙ.Ο.ΠΑ στις διατάξεις του Ν.3982/11 περί 
επιχειρηµατικών πάρκων. 

2. Λήψη απόφασης επί αίτησης Γιαννουλοπούλου Μαρίας 
περί δουλείας διόδου και Πράξης καθορισµού ορίων µε το 
∆ήµο στη θέση «Θυµάρι» Παλ. Φωκαίας. 

38 Οµόφωνα αποφασίζει την επανεξέταση της αίτησης Γιαννουλοπούλου Μαρίας 

περί δουλείας διόδου και Πράξης καθορισµού ορίων µε το ∆ήµο στη θέση 

«Θυµάρι» Παλ. Φωκαίας εφ΄όσον υπάρξει επικύρωση των ορίων από επίσηµο 

φορέα και εφόσον αποµακρυνθούν όλες οι παράνοµες κατασκευές από την 

Κοινοτική έκταση. 

3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της εταιρείας « ΕΛ.ΓΙ.Μ» 
περί δηµιουργίας εσόδου-εξόδου πρατηρίου υγρών 
καυσίµων κ.λ.π στη θέση «Τραµπουριά» Καλυβίων. 

39 Οµόφωνα γνωµοδοτεί θετικά επί αιτήσεως της εταιρείας « ΕΛ.ΓΙ.Μ» περί 

δηµιουργίας εσόδου-εξόδου πρατηρίου υγρών καυσίµων κ.λ.π στη θέση 

«Τραµπουριά» Καλυβίων (Ο.Τ 72). 

4. Λήψη απόφασης επί εγγράφου µε αρ.πρωτ. 20070/13-11-
15 της Τροχαίας Κερατέας για κυκλοφοριακής ρυθµίσεις 
πέριξ του σχολικού συγκροτήµατος στην «Κιτέζα» 
Καλυβίων. 

40 Οµόφωνα συµφωνεί µε το έγγραφο µε αρ.πρωτ. 20070/13-11-15 της Τροχαίας 

Κερατέας για κυκλοφοριακή ρύθµιση πέριξ του σχολικού συγκροτήµατος στην 

«Κιτέζα» Καλυβίων µε αριστερόστροφη µονοδρόµιση του οικοδοµικού 

τετραγώνου. 

5. Ενηµέρωση – παραλαβή της στρατηγικής µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση του 
γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (Γ.Π.Σ) της ∆.Κ. Φώκαιας 
και αποδοχή της 38/2002 απόφασης του Κοινοτικού 
Συµβουλίου Παλ. Φώκαιας. 

41 Οµόφωνα εγκρίνει την παραλαβή της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για την τροποποίηση του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (Γ.Π.Σ) 

της ∆.Κ.Φώκαιας και αποδοχή της 38/2002 απόφασης του Κοινοτικού 

Συµβουλίου Παλ. Φώκαιας. 

6. Λήψη απόφασης επί εγγράφου µε αρ.πρωτ. 8903/6-6-16 
της Τροχαίας Κερατέας περί κυκλοφοριακών  ρυθµίσεων 
επί της οδού Καλυβίων 21 (πλατεία). 

42 Οµόφωνα συµφωνεί επί εγγράφου µε αρ.πρωτ. 8903/6-6-16 της Τροχαίας 

Κερατέας περί κυκλοφοριακών  ρυθµίσεων επί της οδού Καλυβίων 21 (πλατεία). 

7. Λήψη απόφασης επί αίτησης Λιακόπουλου ∆ηµήτριου περί 
τροποποίησης στο Ο.Τ 662 και 663 «Παραλίας» Καλυβίων. 

43 Οµόφωνα αναβάλλει επί αίτησης Λιακόπουλου ∆ηµήτριου περί τροποποίησης 

στο Ο.Τ 662 και 663 «Παραλίας» Καλυβίων ώστε να διερευνηθεί εάν 

συµφωνούν όλοι οι επηρεαζόµενοι. 

8. Λήψη απόφασης επί αίτησης του κου Γάτσια Γεώργιου και 
λοιποί περί σηµατοδότησης της οδού Αγ. Ιωάννου 
Θεολόγου στην ∆.Κ.Αναβύσσου. 

44 Οµόφωνα συµφωνεί επί αιτήσεως του κου Γάτσια Γεώργιου και λοιποί περί 

σηµατοδότησης της οδού Αγ. Ιωάννου Θεολόγου στην ∆.Κ.Αναβύσσου. 

9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων των κ.κ. Βλαχάκη, 
Καραµαλίκη, Κανελλοπούλου, Στασινού, Καρµπέρου, 
Γιοργαντά, Καρδάση, Βλαχάκη, οδός ∆ρυάδος και Γυµνάσιο 
Κουβαρά και λοιπών περί κοπής δέντρων λόγω 
επικινδυνότητας. 
 

45 Κατά πλειοψηφία συµφωνεί µε την κοπή – κλάδεµα δέντρων λόγω 

επικινδυνότητας. 



10. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης ή µη της άδειας 
λειτουργίας του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ-
ΤΑΒΕΡΝΑ που βρίσκεται επί της Λ. Αθηνών-Σουνίου στο 
45

ο
 χλµ ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. 

46 Αναβολή 

11. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης ή µη της λειτουργίας 
Κ.Υ.Ε µε την επωνυµία BALI ιδιοκτησίας Συµεντεριάδη 
Αντώνη. 

47 Αναβολή 

12. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης ή µη αδειών λειτουργίας 
καταστηµάτων ιδιοκτησίας Τσεβά Αικατερίνης και Σουλτάτος 
Ιωάννης. 

48 Αναβολή 

13. Λήψη απόφασης περί ανανέωσης ή µη  της άδειας 
µουσικής της επιχείρησης του κου Λουδάρου Πέτρου. 

49 Αναβολή 

 

Καλύβια, 20-7-2016 
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